บริการที่นาเสนอในปัจจุบัน
การรับรอง Certification
ระบบการจัดการสุขลักษณะทีด
่ ใี นสถานประกอบการ :
Good Manufacturing Practice (GMP) System ตาม
มาตรฐาน Codex และ ระบบการวิเคราะห์อน
ั ตรายและ
จุดวิกฤตทีต
่ ้องควบคุมในการผลิตอาหาร : Hazard
Analysis and Critical Control Point (HACCP) System
ตามมาตรฐาน Codex
ISO 22000: 2005 (FSMS) ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหาร

การฝึ กอบรม Training
FSPCA Based PCQI training (USFDA) หลักสูตร FSPCA เพือ
่ ขึน
้
ทะเบียนกับหน่วยงาน USFDA สหรัฐอเมริกา ผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีผ
่ า่ นการ
รับรองคุณสมบัต ิ (Preventive Control Qualified Individual : PCQI)

Compliance against FSSAI Schedule IV regulation การ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลความปลอดภัย
ด ้านอาหารของอินเดีย ข ้อกาหนดที4
่

FSSAI based FoSTaC หลักสูตรอบรมขัน
้ ตอนจาก FSSAI ก่อน
ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยไปอินเดีย

GAP assessment การประเมินช่องว่างความสอดคล ้องตาม
ข ้อกาหนดของความปลอดภัยด ้านอาหาร ระบบบริหารงาน
คุณภาพระบบการจัดการสิง่ แวดล ้อม การบริหารจัดการด ้านอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์
จากป่ าไม ้ และอืน
่ ๆ

Forestry Related หลักสูตรป่ าไม ้
FSC CoC หลักสูตรห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่ าไม ้

IFS Food Certification มาตรฐานสาหรับการผลิต
อาหารทีด
่ ม
ี ค
ี ณ
ุ ภาพและปลอดภัยต่อผู ้บริโภค โดยผู ้ค ้า
ปลีกแห่งสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี และผู ้ค ้าปลีก-ค ้าส่ง
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

การบริหารจัดการด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิง่ แวดล ้อม
Occupational Safety, Health & Environment

FSSC 22000 Certification ระบบมาตรฐานการรับรอง
ความปลอดภัยสาหรับการผลิตอาหาร

GMP & HACCP

FSC CoC Certification ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์
จากป่ าไม ้
Trustea Certification เกณฑ์ความยั่งยืนของอินเดีย
และระบบการตรวจสอบสาหรับชา
ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ,
ISO 14001 ระบบการจัดการสิง่ แวดล ้อม & OHSAS
18001/ ISO 45001 การบริหารจัดการด ้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย(อยูร่ ะหว่างการปรับเปลีย
่ น)
GMP+ FSA (Feed safety) มาตรฐานความปลอดภัย
ของอาหารสัตว์สากล
ISO 22716 ระบบบริหารงานการผลิตเครือ
่ งสาอาง

การตรวจ Audit

Fire Safety ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
Food Safety Related หลักสูตรทีเ่ กีย
่ วข ้องความปลอดภัยของอาหาร
ISO 22000 & FSSC 22000
BRC Food & Packaging สมาคมผู ้ประกอบธุรกิจค ้าปลีกแห่งสหราช
อาณาจักร หลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและบรรจุภัณฑ์
IFS Food มาตรฐานสาหรับการผลิตอาหารทีด
่ ม
ี ค
ี ณ
ุ ภาพ และปลอดภัยต่อ
ผู ้บริโภค
SQF Food หลักสูตระบบมาตรฐานคุณภาพจากประเทศออสเตรเลียพือ
่ ใช ้
ในกลุม
่ อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร
GAA BAP/ ASC มาตรฐานการเพาะเลีย
้ งสัตว์น้า
Global Aquaculture Alliance, Best Aquaculture Practices, Aquaculture
Stewardship Council

GMP+ FSA หลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสัตว์สากล

On Food Safety Standards, QMS, EMS and OHSAS standards, FSC
CoC standards etc

Customized assessments การประเมินแบบกาหนดเอง
รายการตรวจตามทีล
่ ก
ู ค ้ากาหนด
On customer requirements, 2nd party, checklist based
Regulatory assessments การประเมินความสอดคล ้องตาม
ข ้อกาหนดกฎหมาย
On USFDA FSMA requirements, country specific
regulation based เพือ
่ ขึน
้ ทะเบียนกับหน่วยงาน USFDA
สหรัฐอเมริกา ตามกฎระเบียบเฉพาะประเทศ
Supplier Assessment การประเมินผู ้ขาย
SHE audits ระบบการประเมินการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานด ้าน
ความปลอดภัยฯ
Fire Safety audits การประเมินความปลอดภัยจากอัคคีภัย
Social Compliance audits การตรวจประเมินการปฏิบต
ั ต
ิ าม
ข ้อกาหนดทางสังคมแรงงาน
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